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Estas nur la plej bonaj fruktoj...
Kiel gaja vojaĝanto alvenis al ni, antaŭ kelkaj monatoj jam, la 

bela printempa sezono, kies plenŝarĝitaj valizoj enhavas misterajn 
kaj sorĉigajn fortojn, kiuj malfermigas burgonojn, kreskigas foliojn kaj 
naskigas florojn kaj fruktojn.

Sajnas tarnen, ke ĉi tiun jaron ĉiuj cirkonstancoj kunhelpis por 
sukcesigi la naturan metamorfozon, ĉar ĉie diversaj fruktoj rid- 
etas al ni de inter la verdvelura foliaro kaj invitas nin al saniga 
frandado.

Tiel ni pensas, kiam ni admiras la ruĝkolorajn fragojn kaj ĉe- 
rizojn ; sed samtempe ni memoras nian Flandran proverbon : „Es
tas nur la plej bonaj fruktoj al kiuj la vermoj mordetas.” Kaj 
vere, ju pli belaspektas la frukto, despli estas certe, ke ĝia interno 
estas turmentata de parazito, kiu préféré nur kaŝe laboraĉas.

Atentu do, vi frandemulo ! Atentu pri la vermoj en la fruktoj ! 
Sed atentu ankau pri la vermoj en la vivo, car ofte ni mem ren- 
kontas vermojn, kiuj volas maldoldgi al ni la fruktojn de niaj klop- 
odoj kaj detrui la efektiviĝon de niaj plej brilaj esperoj.

Dum nia pasinta 1-a Flandra Kongreso, ni ankorau spertis, kiel 
verme certaj parazitoj laboris por detrui nian idealon, por deturni 
de ni la ĝeneralan opinion kaj forigi la simpation, kiun ni guis de. 
La oficiala akeepto en la urbdomo, pro kiu ni admiru la urbestron, 
klare montris ke la veneno, per kiu oni superŝutis nin de malan- 
taü la kulisoj, tute ne estis tiel mortiga, eĉ ne vundiga, car mal- 
grau ĉio nia kongreso mirinde sukeesis lau duj vidpunktoj.

Tarnen, ni atentu pri la vermoj ; sed ni ne timu ilin. Kvankam 
kaŝe agante, évitante dan tagan hellumon. ili nur kapablas malutili, 
ĝis kiam la peza ligna ŝuo de bona ĝardenisto ŝpruĉkrevigas ilin kaj 
perdigas iliajn senvalorajn korpojn en la teron, el kiu ili aperis.

Juul Karnas.



Akcidento.
de Gustaaf Vermeersch. *)

La vagonaro siblis kaj li rigardis. Ce la nevideblaj fostoj pen
dis la signallumoj ruĝtrembrilantaj laŭ trankvila kutimo. Sed verda 
lumeto brilis malsupre, kvazau stelo de espero. La vagonaro malra- 
pidigis sian veturadon, kaj kvazau serpento rampante trans la rel- 
ŝanĝiloj kaj en la kurbaĵoj ĝi malrapide alveturis, serpentumante.

Li rigardis sian poŝhorloĝon : denove tempo estis perdita.
La revado estis finiĝinta kaj la kutima vivo rekomencis denove 

kun ĉiuj siaj mizeroj kaj ĉagrenaĵoj. Denove muite da tempo devis 
esti pasigota per skribado, la samaj aferoj dekfoje ripetotaj, car 
tempo estis perdita. Li kalkulis kaj skribis kaj prenis poste la labor- 
folion de la maŝinisto por iri antaüen. La bremsistoj reeniris, blovis 
en siajn manojn kaj métis sian ladan kruĉon kun sia kafo sur la 
fornon por varmigi ĝin.

Li rapide antaŭeniris svingante sian lanternon. Sur la apudaj 
reloj staris la lokomotivo kaj kune kun la vicstaciestro ili faris de- 
mandojn al la maŝinisto pri lia malfruiĝo. Alia lokomotivo estis al- 
kroĉata, la tinlado kaj sonado akompanis iliajn parolojn, kaj malantau 
ilia dorso ĝi elblovis per senpaciencaj skuoj sian spiron. La nova 
maŝinisto venis por transdoni sian laborfolion kaj nur aŭdiĝis: nu! 
rapide! for! Ili regajnus la perditan tempon. La maŝinisto turnis per sia 
pugno spiralon en la aero antau li kaj diris, ke li montros kion 
li kapablas. Ili ne plu havis tro da tempo, alia vagonaro estis bal- 
daü alvenonta. „Tuj, au unuhora atendado,” diris la vicstaciestro. La 
maŝinisto siblis, kun frapo la padelo falis kaj la ruĝa lumo iĝis 
nun blanka. La vagonaro ekveturis.

Per unu skuo la ligiloj je la tuta longeco etendigis rigide in
ter la vagonoj. La radoj ekturniĝis, dum la tubo aüdigis sian ronk- 
adon kaj elkraĉis je ordaj, regulaj ekblovoj, la nigran fumon, kiu 
rapide suprenflugis kaj poste restis pendanta. Jen, se li povus alveni 
ankoraŭ ĝustatempe ! Naert sentis sian kuraĝon reveni kaj sian es- 
peron, liaj okuloj brilis de tio kaj en lia korpo tremetis entuziasmo.

Li daure iris malantaüen, kun sia lanterno en sia mano, kaj 
rigardis la turniĝantajn radojn. Ili turniĝis pli kaj pli rapide kaj la

*) Vermeersch naskiĝis en Veurne en 1878. Li apartenis al 
la realisma pesimisma skolo kaj pentris en siaj verkoj („La Sarĝo” , 
“V ir o le ĝ o j„La ruliĝanta Vivo” , k. t. p.) la kompatindan sorton 
de la malriĉuloj. Li estis aktivisto kaj devis ekzili post la milito al 
Holando. Li revenis al Flandrujo por tie morti en 1924. (N. d. 1. t.).
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peze ŝarĝitaj vagonoj dolĉe preterveturis. Malproksime oni ankoraü 
vidis en nebulajo la fumon, suprennubiĝanta en turniĝantaj amasoj 
de nebulo, ruĝa kaj griza. Tie la verda lumo skuiĝante alvenis kaj 
antau li la vagonoj salte skuiĝis sur la feraj reloj.

Sed la vagonaro preterveturis jam tre rapide kaj timo subite 
leviĝis, ke li maltrafus gin, tio reefikis en liaj kruroj kaj lamigis ilin. 
La pakajvagono estis tie. Rapide ĝi alvenis kun la nun alta pied- 
breto. Li kuris antauen, jam komence de la malantaüa vagono, por 
esti plejrapida kaj preni la tenilon kiam ĝi preterpasus. Li kuris kaj 
oblikve rigardis la alveturantan vagonon ; lia koro batis fortege kaj 
li kuris etendante sian manon, tre apude, por preni... sed subite li 
ricevis fortegan baton de la elstaranta piedbreto kaj li falis inter 
la vagonojn. La pakaĵvagono antaŭe iom leviĝis, kun skuo. sed la 
malantaŭaĵo preterveturis ebene kaj kun tremetantaj konvulsioj ba- 
raktis ankoraü dum momento nigra figuro.

Poste do iĝis trankvila. Sed malrapide, kun koro plena je timo, 
alvenis aliaj figuroj el la krepuskaj lummakuloj kaj blankaj lumoj 
drkaŭiris kvazaŭ vagkandeloj, ariĝis kaj sekvis la saman vojon. Ili 
venis por vidi la akcidenton.

Tradukis Mart ha Vervloei.

FLANDRA KANTO ESPERANTIGITA.

O SKELDO.
Tcksto de Theodoor Sevens.

Tra la Nederlandoj,
Al profunda, vasta mar’ 
Fluas Skeld’ belega,
Vivon donas dum la jar’ ; 
Do kantu ni : o Skeldo,
Vi estas krom landa trezor’, 

Nia glor' !

Muziko de K. Mestdagh.

Tra la Nederlandoj,
Kie sonis batalkri’,
Fluas Skeld’ libéra ;
Sangon multan kostis ĝi,
Sed kantu ni : o Skeldo,
Vi estas krom landa trezor’, 

Nia glor’ !

Tra la Nederlandoj,
Gojkantante en liber’.
Fluu Skeld’ karega,
For de da fremddanĝer’ !
Do kantu ni : o Skeldo,
Vi estas krom landa trezor’,

Nia glor’ !
Tradukis Juul Karnas.
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1 8 3 0 - 1 9 3 0
ƒ. -  O FICIA LA ] SUBPREM OJ.

1831. Jan Frans Willems — la posta „Patro de la Flandra Mov~ 
ado" — estas eksigata el sia Antverpena ofico kiel „oranĵisto" 
de la nova „Belga” registaro kaj ekzilata al la urbeto Eekloo, 
perlaborante eĉ ne la kvaran parton de sia antaua jarsalajro. 
Nur en Februaro 1835 Willems povas esti translokigata al 
Gent.

1854. La Valona ministro Piercot perfortas la konstitucian rajton 
je petskribado, malhelpante al instruistoj, ke ili subskribu la 
Flandrajn petskribojn al la registaro.

1858. Lau ordono de la komunumo Schaerbeek la meblaro de la 
Flandia batalanto Michiel van der Voort estas vendata, ĉar 
li rifuzis pagi la impostojn kontrau Franca kvitanco.

1881. La Flandra eldono de la Vagonarlibro ĉiam aperas unu mo- 
naton post la Franca eldono, — ne trovas do aĉetantojn.... 
kaj estas forigata ĉar superflua.

1884-’86. Finfine ankau Nederlandaj surskriboj aperas sur la Belg- 
aj moneroj, bankbiletoj [ kajjpoŝtmarkoj.
En Lieĝo en kelkaj butikoj „Flandra mono” estas rifuzata.

1885. En la unua mondekspozicio en Antverpeno ĉio, sed nepre 
ĉio, estas unulingve Franca.

1886. Sur la Flandra-Holanda limo en Esschen dejoras] ’kelkaj Va- 
lonaj doganistoj, kiuj rifuzas Flandrajn dokumentojn.

1909. En Antverpeno majoro Albrecht de la civitana gvardio hakas 
per sia sabro sur la kapon de Flandra burĝo, ĉar tiu ĉi kriis 
al li, ke li ordonu siajn soldatojn Flandralingve lau la lego. 
La majoro estis juge kondamnata, sed de Reĝo Albert... ordenita.

1910. La doganisto Drijkoningen kaj la oficisto Peeren estas pun- 
ataj, ĉar ili kuraĝis enskribi Flandralingve oficialajn doku
mentojn kvankam la leĝo tion permesas.

1915. La Flandraj profesoroj, D-ro René de Clercq kaj D-ro Antoon 
Jacob estas eksigataj de Ministro Poulet, ĉar ili daürigis 
aperigi Flandremajn artikolojn en „La Flandra Voĉo ’ en 
Den Haag.

1918. Generalo Drubbel de la 2-a armetaĉmento sendas je la fin- 
atakado en la arbaro de Houthulst siajn regimentojn suspekt- 
itaj je Flandremeco en la nenion ŝparantan fajron por „re- 
honorigi sian taĉmenton per la sango” lad siaj propraj pa- 
roloj.



1921. Ministro Emile van der Velde rifuzas amnestion al la Fland- 
raj Aktivistoj kaj ekssoldatoj kaj krias en la Parlamento : . 
„20.000 foje ne ! en la nomo de la 20.000 mortintoj.
Tarnen li devis konfesi en la Parlamentkunsido de la 4-a de 
Marto 1920a, ke preskau öuj aktivistoj estis puraj „idealistoj” . 
Militprofitantoj kaj Valonaj Aktivistoj restis liberaj... Spionoj 
estis liberigataj.

1924. La Francema Urbestro Verstegen el Gento, malhelpas al la 
Flandroj akompani la kadavron de sia Aktivista mortinta gvi- 
danto, Hippoliet Meert; li ordonas al la polico pafi sur la 
funebran ĉaron kaj forpelas la familianojn.
En 1925a. la tombmonumento de Meert estas, laŭ„ pli alta 
ordono”, difektata.

1925. La anstataüanta urbestro de Aalst, deputito L. Van Op den 
Bosch, estas eksigata de la provincestro Grafo de Kerckhove, 
ĉar li nur elpendigis je la „Sprona tago” Flandran leonflagon 
ĉe la urbodomo.

1925. Zorge de „Herohonoro” memorŝtonoj kun la literoj A. V. V. 
V. V. K. (Ĉ. P. F. F. P. K — ĉio por Flandrujo, Fland- 
rujo por Kristo) la bone konata Flandra devizo, estis lokitaj 
sur la tomboj de Flandraj soldatoj. Ofte ili estis difektataj. 
Finfine generalo Kestens, ministro de milito, forprenigis kaj 
dispecigis ilin — kaŝe — por rebonigi per ĝi makadamvojon. 
Kelkaj tombŝtonoj povis esti savitaj kaj estas nun enmason- 
igitaj en la giganta Izerkruco de Diksmuide.

1926. La 27an de Junio la urbestro Colaert de Ieperen sabre dis- 
batigas de la ĝendarmoj kvietan Flandran demonstracion. 
Multaj virinoj kaj infanoj piedbatitaj de la ĉevaloj.

J. -  VALONA MALŜATO.

1847. La nigra jaro por Flandrujo. Pro maljusta favorigo de Va- 
lonujo la teksindustrio malaperas en Flandrujo. Nesukcesinta 
terpomrikolto kaüzas veran malsaton. En Thielt estas 202 nask- 
iĝoj kontrau 642 mortoj ; en Ardoye 122 kontrau 440; en 
Meulebeke 176 kontrau 580; en Denterghem 52 kontrau 
264 ; en Wynghene 129 kontrau 440. — La Valona deputito 
Sigart elparolas en la Parlamento la jenan ofendon : „Cu la 
Flandra popolo ja estus malpli inda raso ol la Afrikaj kaj 
Amerikaj sovaĝuloj ?” — „Ke ili lernu la Francan lingvon,” 
li aldonis, „kaj en Valonujo ni povos ilin uzi kiel servistojn 
kaj servistinojn !”



1848. Hendrik Conscience estas elektata kiel profesoro de Neder- 
landa lingvo por la princoj. La Valona ministro Ch. Rogier 
ja volis pagigi al li la salajron (4000 fr.) sed malebligis. ke la 
princoj havu Nederlandan instruon. Conscience kompreneble 
malakceptis tiun malhonorigan salajron.

1887. „Mi rajtas — eĉ kiam mi scipovas la Flandran lingvon — 
respondi : „Mi ne volas paroli tiun lingvon.” Frère - Orban 
en la Belga Parlamento.

1910. „La Flandra lingvo (tiu lingvaĉo, kiu falsigas la tonon kaj 
la naturon de la vortojj turmentegas miajn orelojn ĝis frenez- 
iĝo kaj mi ne scias kia interna sento sonigas al mi tiun 
Papus- kaj Karaiban sensencan babilaĉon ankorau pli senorda 
kaj barbara.” El „Vivo de Verkisto” de la Valono E. Le- 
monnier.

1911. „La Franca universitato de Gent anstatauigita per Flandra 
iĝas antaua posteno de la Pangermanismo kaj batalilo kon- 
traü la Franca ideo” Prof. Hector Denis.

1912. Estas vere, ke de 1840 ĝis 1910 la Flandroj estas pagintaj 
kiel impostoj 1.900.000.000 frankojn pli ol la Valonoj, sed 
tio estas justa, ĉar Flandrujo nur havas unu malriĉan pro- 
vincon kaj Valonujo du.”
De Miomandre dum la Valona kongreso en Lieĝo.

1913. Flandroj. loĝantaj en Mons (Valonujo) envicigas sin kun siaj 
Flandraj flagoj laülonge de la vo,o, kie Reĝo Albert preter- 
veturos okaze de sia festa „Solena Eniro.” Je la Flandra 
krio „Vivu la Reĝo, la Valonoj atakas ilin kaj disŝiras la 
standardojn.

1913. „Flandrigi la Gentan LIniversitaton ? Neniam.” Paul Hymans 
en la Belga Parlamento.

1914. „Belgujo savis la mondon, lasis sin piedbati por venkigi la 
Latinan Civilizacion.” Maurice Maeterlinck en parolado en 
Milano.

1914. „Ne plu estas Flandroj nek Valonoj — nur Belgoj, kiuj estas 
firme decidintaj ankorau plifortigi sian nerompeblan- interkon- 
senton per potenca kontrau-Germana ligilo: la Franca lingvo.” 
La Valono Gérard Harry en „Le Petit Journal” Parizo.

1915. „Jes, mi dezirus — kiam ni estos pribatalintaj la Pacon per dé
cida venko — ke Belgujo kaj Francujo unuiĝu tiel intime, ke 
inter ambau ne plu limoj ekzistus.” La Valono Orner Bou
langer en „France et Belgique.”

1915. El la letero de la deputito Buisset (Charleroi) la 5-an de Mar-



to 1915-a al la Germana Generalo-Guberniestro Freiherr von 
Bissing, en Bruselo.
— „Depost la komenco de la okupado. la ĉefa rango estis 
donata al la Flandra lingvo en la komunikaĵoj de la autori- 
tatoj, malgraü la priskribo de la Konstitucio, kiu elektis la 
Francan lingvon kiel oficialan lingvon en nia lando.” Por la 
bona „Belgo” Buisset, do ne ekzistis la egaleca lego De Vriendt- 
Cooremans! La Flandra lingvo estis al li „dorno en la okulo!”

1915. „Belgujo en la estonto estos Latina.au ne estos!” Raymond 
Colleye en „L ’Avenir de la Belgique.”

1916. „Dio kreis sur la tero du specojn da rasoj. Tiaj, kies des- 
tino estas régi, dum la aliaj devas servi. Ni, Valonoj, estas 
kreitaj por régi.” Kardinalo Mercier, al Flandra pastro Sp...

1917. „Ne estas malhonoro esti Flandremulo, estas infekto. Post la 
milito ni ĉiujn mortpafos !” Kolonelo Mahieu, 3a regi- 
mento, al brankardisto Jozef Louis.

1918. „Esti Flandro ne estas krimo... Estas malfeliĉaĵo !” Prof. Mag- 
nette en „L ’Opinion Wallonne”

1922. „La Flandra aktivismo estis krimo, la Valona eraro.” Belga 
ministro Jules Destrée.

1923. La Lieĝa profesoro Fraipont en parolado la 3an de Marto 
kontrau la Flandra universitato : „Ni ne deziras kulturon kun K, 
kiu venas el la Nordo (Holando!) La Germana (legu Neder- 
landa) kulturo naüzas min, kie ajn mi ĝin renkontas! Belgujo 
nur povas vivi apogante sur sia suda fratino : Francujo !

1925. „Flandraj leĝoj ne estas Belgaj leĝoj. Lingvoleĝoj estas frene- 
zaj leĝoj kaj ne devas esti observataj.” Oficestro varstaci- 
domo Antverpeno-Sudo.

1926. „Mi neniam ĉeestas Flandrajn paroladojn. Mi ja ilin ne kom- 
prenas.” Mathei, raportisto en la Belga Parlamento.

1926. En karbominejo en Farciennes (Valonujo) Flandro estas mor- 
tigita. Valona virineto diras pri tio : „Nu, ne estas grave, estas 
nur Flandro” .

1929. La „Express” el Lieĝo en numero de la 18a de Augusto, 
rilate la promesitan Reĝan Flandran Akademion : „Cu la 
Flandremuloj jam pripensis, ke ili konigos sian intelektan 
malriĉecon. Veraj scienculoj komprenas la utilecon de la lingvoj, 
komprenas la neceson lerni diversajn lingvojn kaj science ne 
trovas kauzon por limigi sin je „lingvaĉo” (legu: la Neder- 
landa lingvo!) kiu estas malmulte disvastigita.

K. A.



ESPERANTISTOJ, atentu ! Oni volas konduki vin al nova milito ! 
Postulu la nuligon de la sekretaj militkontraktoj ! Kontraustaru la 
militpreparadon ! Militu kontraü la milito !
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M O N D LITER A TU R O .

Ama Kanto.
de Balthasar Martinez-Duran. *)

I
Mi komparas viajn okulojn — kun tiuj matenaj steloj — kiuj lu- 

migas la ĉielon — kaj kiuj tremetas, kiam vi rigardas ilin.
Mi komparas viajn lipojn — kun tiuj violoj — kiuj parfumas la 

teron — kaj kiuj ankaü tremetas ĉe viaj lipoj.
Mi komparas vian animon — kun lapapilioj — kiuj mortas en la 

ombro — kaj kiuj mortas, kiam vi kaptas ilin.

II
Mi silente rigardis ŝin; — ŝi, kun mieno distrita kaj malgaja 

— klinis sian frunton kaj duonfermis la okulojn — kvazaŭ ŝi 
sonĝis nedormante.

„Vi ne plu rigardas min!” mi diris plendtone. — Kaj si tiam 
respondis al mi, absorbe: — „Vi kredas, ke mi ne rigardas vin! 
Dum d tiu momento, — mi vidas la fundon de via animo!”

III
Kiam mi mortinta estos, — ne ligu miajn manojn, — por ke 

mi povu eliri el mia ĉerko — poi iri kaj preni vin.
Metu sur mian frunton — unufoje viajn lipojn, — por ke mi 

povu senti vian spiron — kaj fine vekiĝi.
Metu en miajn manojn — malgrandan krucon — tiun, kiun 

mi portas ĉirkaŭ mia kolo — kiam ni renkontas unu la alian.
Iru al via hejmo — de 1’ mortintejo, — kaj dumnokte, — 

ne fermu la pordon, — atendu min.
Kiam, post mia morto, — mi revenos apud vin, — ke mi 

trovu mian lokon malplena — kaj viajn brakojn malfermitaj.

IV
Mi senĉese rigardas tiujn du stelojn — kiuj en la malproksimo 

iras kune ; — ŝajnas al mi du animoj, kiuj iun nokton — inter- 
konsentis rendevuon en la stelplena ĉielo.

Tremetante, ili iras, kunligitaj unu al la alia, — en la senfina 
spaco ; — neniu nubo sukcesas disigi ilin. — Tiaj estos niaj animoj!

Esperantigis Jan van Schoor.

*) Balthasar Martinez-Duran estas Portugala poeto, kiu ha- 
vas grandan famon pro la alta literatura valoro de siaj verkoj.
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En SucUTirolo.
E SC E P T A J LEĜ O J KO N TRA Ŭ  SUD-TIRO LO.

Kiam oni riproĉas al Italujo la subpremadon de la Germana 
malplimulto, tiam la Italaj perfortuloj kutime respondas, ke por Sud- 
Tirolo ne ekzistas speciala juro, sed oni aplikas nur la leĝojn va-A
lorantajn pr r ĉiu Itala Statano.

Sed nepre estas klare, ke en lando kun tute aliaj cirkonstancoj 
ol en la cetera Italujo, la aplikado de la samaj leĝoj de si mem 
efikas kiel esceptaj leĝoj. Por Italnaciano la instruo per la ŝtata lingvo 
estas instruo per la gepatra lingvo, por Germano ĝi estas barbara 
subpremado de sankta naturrajto kontrau gepatroj kaj infanoj. Por 
Italo la Itala lingvo ĉe tribunalo estas natura memkompreneblaĵo, 
por Germano ĝi estas forrabo de la plej grava jura helpo.

Plue la leĝoj estas aplikataj en Sud-Tirolo per oficistoj, kiuj 
nek lingvon, nek landon de la loĝantaro sufiĉe konas, kiuj krome 
scias, ke ili laboras laü deziro de la superuloj kaj de ĉionpova 
partio, se ili celas la senindulgan elnaciigon, kaj ke ili lezante la 
leĝojn kaj fie komentante la paragrafojn, dam trovos aprobon. se 
ĝi nur okazas en direkto al la nomata celo. Guste la sento, ke oni 
en du ajn nacia afero neniam trovos rajton, kauzis tiun teruran 
konvinkon pri senrajteco kaj izoliteco ofte troveblan en Sud-Tirolo.

Sed ĉefe ne estas vere, ke ne ekzistas specialaj esceptaj leĝoj, 
kontraüe estas tuta serio da leĝoj kaj dekretoj aplikataj nur en Sud- 
Tirolo. Per ili oni degradigas la Germanan Sudtirolanon al ŝtatano 
de dua kvalito. Nur kelkaj estu ci ta ta j :

Malplibona salajrigo de Germanaj sekretarioj komunumaj, 
Malpermeso de la landnomo Tirolo,
Leĝo pri familiaj nomoj,
Leĝo pri limigo de komercado en zono 30 kilométra,
Leĝo pri limigo de propraĵrajto,
Leĝo pri familiaj nomoj,
Prefektura dekreto pri publikaj afiŝoj,
Prefektura dekreto pri la oficiala lingvo,
Malpermeso de bildoj de Andréas Hofer kaj aliaj Tirolaj herooj. 
Disigo de libervola fajrobrigado,
Ĉesigo de la Germana gazetaro,
Disigo de Germanaj turistaj Alp-unuiĝoj.
Subpremado de Germanaj infanĝardenoj,
Subpremado de Germana privata instruado,
Specialaj leĝoj pri studado ĉe alilandaj universitatoj,
Reĝa dekreto pri radio-licencoj.
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LA FINA R EZ U LT O  DE LA NACIA PO LITIKO

EN  ITALUJO .

La senmezura subpremado de ĉiu nacia sento kadzis en Sud- 
Tirolo animstaton tre premitan, ofte senkonsolan. La enloĝantaro 
ankad rilate al Germanaj gastoj el alilando fariĝis suspektema kaj 
malofte montras sian veran senton. Gi sentas sin tre izolita, sed 
refortiĝas, kiam manifestacioj en alilando pro Sud-Tirolo diskoniĝas. 
La akra faŝista premado kaŭzis kontraupremadon kaj la lcĝantaro 
hodiad pli ol antaue havas la fortan decidon, ke ĝi volas atendi 
kaj resti fidela al la gepatraj kutimoj kaj lingvo. Tiel ckestiĝis 
ekzemple kanto ofte, sed nur en sekura loko addebla ; esperanti- 
gita ĝi tekstas jene:

Se ĉiuj nin perfidas, 
Lasadas al la sort’
Kaj limo nin dividas 
De fratoj en la nord’ ; 
Ni restos kun espero 
Dum baraktiga krud’ : 
Tirola restos tero 
En la Germana sud' !

Nin ili enkatenas,
Sed niajn korojn ne!
A

Cu do neniu venas 
Por savi nin? Ho ve ! 
Jen malgrad la ĉikanoj 
Ni spitas je altrud’,
Ni restos Tirolanoj 
En la Germana sud'.

Ni manon suprentenu 
Por alta, nobla jur’ : 
Senlace ĉiam penu 
Por rajto kaj por jur’. 
Gis fine la tiranoj 
Forkuros pri la trud’ 
De ni, la Tirolanoj,
En la Germana sud’.

El ,,La Vero pri Suda Tirolo”

Ni volonté kaj senpage sendos al ĉiu el niĉj abonantoj, 

kiu tion petos, mankantajn numerojn de la la. jarkolekto ; mal- 

granda subteno por nia revuo kompreneble ĉiam estas bonvena.

Ni ankau volonté sendos propagandnumerojn al tiuj, kiuj 

ilin petos.
Administracio de „Flandra Esperantisto"
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Inter Ni.
El Aalst. — La grupo „Pioniro” libertempis la pasintan mo- 

naton.
Nova perfektiga kurso, gvidota de S-ro Robert De Bondt, 

komenciĝos la unuan merkredon de Septembro je la 7 1 /2 a. Kurso 
por komencantoj, gvidota de S-ro Louis Pevernagie, komenciĝos la 
unuan vendredon de Oktobro.

— La Aalstaj geamikoj jam de nun invitas ĉiujn Flandrajn 
esperantistojn por ĉeesti en Aalst la 2an. Flandran Kongreson de 
Esperanto.

El Sankta Nikolao. — Al Triurnfo. — La vetero vere ne 
favoras la ekskursojn, kiuj dum la somero devas gardi la vivon en 
la grupoj. Sed se la vetero ne estas favora por la ekskursoj, ĝi ta
rnen restis favora por la kunvenoj. kiujn la fideluloj el la grupo 
ankoraŭ ĉiam régulé ĉeestas. Nur unu mankas: estas nia bona amiko 
Julien Vanhoyweghen, kiu pasigas kelkajn semajnojn en la kamparo 
por sia sano. Li baldau revenu inter ni, sana kiel fiŝo en la akvo: 
ni tro sentas lian foriron.

Baldau ni komencos la propagandon por la dumvintraj kursoj, 
kiuj komenciĝos vendrede la 3an de Oktobro en nia ejo „Rubens- 
paleis” kaj tie ĉiuvendrede régulé okazos. Estos Jan van Schoor, 
el Antverpeno, kiu faros la enkondukan lecionon.

El Antverpeno. — La Rekta Vojo. — Dum la monato Aü- 
gusto la Rektvojanoj multfoje ekskursis: i. a. ili iris al Oostmalle 
por viziti la tie libertempantan prezidantedzinon kaj al Putte. La 
plej agrabla ekskurso estis tiu al Lillo, kie okazis krabkaptado : ĉiu 
estis kunportinta ŝnuron kaj klopodis kapti kiel eble plej da tiuj car- 
maj bestetoj.

Ni ankaü havis dum la monato Augusto niajn kutimajn kant- 
kaj amuzan vesperojn. Nia diligenta amiko Van den Eynde regalis 
nin per parolado pri la gasa akvovarmigilo kaj pruvis... ke li konas 
sian komercaĵon.

De tempo al tempo ni grupe vizitas la mondekspozicion por 
tie amuzi nin en la Luna Parko. Finfine ni ĉiam altabliĝas en 
„Ober-Bayern” kie precipe nia prezidanto sentas sin hejma.

La 6-an. de Septembro okazos ĝenerala kunsido je la 8a. en 
nia ejo ,,De Gulden Kroon, St. Jacobsmarkt, 98. Ĉiuj ĉeestu ĝin !

Flandrema Grupo Esperantista. — Por pli interesigi la kun- 
venojn ni organizis serion da paroladoj. Estis Verheyden, kiu unue 
eniris la fajron kun parolado pri la „Prahistorio. Estis mirinde kiel
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Edgard kapablis igi tian sekan, sciencan temon alloga kaj amuza; 
estis mirinde kiel facile li englutigis al ni la Latinajn nomojn. (Ni 
esperas, ke li poste same facile englutigos siajn apotekajn pilolojn !)

Ankaü Mortelmans faris tre interesan paroladon pri la lino 
kaj havigis al la aüskultantoj bonan ideon pri la prilaborado de tiu 
kreskaĵo, kiu ludas en la Flandra industrio gravan rolon.

La malbona vetero malebligis la projektitajn ekskursojn. T a
rnen la kuraĝo ne jam subiĝis en niajn ŝuojn. Ni eĉ decidis kune 
lerni mandolinon por pliagrabligi la ekskursojn ; Piet kaj Jan lernos 
gitaron.

Dum Aügusto ni ankaü ree havis la plezuron havi nian Anglan 
amikon Thomas inter ni. Malfeliĉe li estis postlasinta sian gitaron 
en Anglujo kaj Thomas sen gitaro estas kiel... soldato sen pafilo.

La lOan. de Septembro rekomenciĝos niaj kursoj en „Pannen
huis’ , Conscienceplein, 3. La kursoj okazos de la 7a. ĝis la 8a kaj 
de la 8a ĝis la 9a. Ilin gvidos F-ino Vervloet kaj S-ro Verheyden. 
Propagandu por la kursoj kaj ne forgesu, ke la persona propagando 
estas la plej efika.

V LA A M SC H -ESPER A N T O  SA M EN SPR A K EN .

De Spoorweg.
Hier is het station.
Laat ons naar binnen gaan.
Hier is het loket.
Laten wij onze kaartjes nemen. 
Twee kaartjes eerste klasse Lier. 
Tweede klas.
Derde klas.
Laat ons in de wachtkamer gaan. 
Het perron.
’t Is tijd om in te stappen. 
Gauw !
Waar is de trein voor Antwerpen?

De coupé.
Een rookcoupé.
Verboden te rooken.
Uw kaartje, als ’t u belieft. 
Waar is de uitgang?
Hier, mijnheer.

La Fervojo.

Jen la stacidomo.
Ni eniru.
Jen estas la biletvendejo.
Ni prenu niajn biletojn.
Du biletojn unuaklasajn al Liero. 
Dua klaso.
Tria klaso.
Ni eniru en la atend-salonon.
La perono.
Estas tempo por envagoniĝi. 
Rapide !
Kie estas la vagonaro al Antver- 

peno ?
La kupeo.
Fumkupeo.
Fumado malpermesata.
Vian bileton, mi petas.
Kie estas la elirejo?
Tie ei, sinjoro.
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Flandra Ligo Esperantista.
La membroj de la Ligo kaj ĉiuj Flandraj esperantistoj, kiuj in- 

teresiĝas pri ĝia agado estas insiste petataj ĉeesti la kunvenon, kiu 
okazos la 21 an de Septembro en Gent en la etaĝa salono de la ka- 
fejo „De Hazewind,’’ Koornmarkt.

La kunveno daüros de la 10a ĝis la 12a kaj de la 2a ĝis la 
4a. Estas okazo por malmultekosta komuna tagmanĝo kaj post la 
kunveno okazos vizito al la vidindajoj de Gent.

Tagordo de la kunveno:

1. Raporto pri la Antverpena Kongreso.
2. Statutoj de la Ligo.
3. La 2-a. Flandra Kongreso en Aalst.
4. Diversaĵoj.
A

Ciu Flandra esperantisto komprenu sian devon : la 21-an. de 
Septembro li estu en Gent.

Solena malgraŭ via jur’...

Solena malgraü via ĵur’ 
elparolita kun kortuŝo, 
ĉu vi la kison ŝatas nur 
kaj malatentas pri la buŝo?
Respondu, ĉarma amatin’,
(mi estas ja seniluzia) : 
eu do vi malpli amus min, 
se estus iu mi alia?

Jan van Schoor.

Revoj el juneco mia...
Revoj el juneco mia, 
kie do vi estas nun?
Same malproksime staras 
ĉe 1’ ĉiel’ la pala lun’.

Mia vivo estas revo, 
estas ĝojo kaj turment’ ; 
miaj kantoj nur folioj 
disblovataj de la vent !

Jan van Schoor.

G RA TU LO J.
0

— Al Gesinjoroj H. Vermuyten-Lacroix pro la naskiĝo de 
fîleto Hugo.

— Al S-ro Cesar Vanbiervliet, kiu la 16an. de Augusto eni- 
ris la edziĝboateton kun F-ino Margareta Rijsman. Bonan vojaĝon !

SU B T E N O  POR NIA REV U O .

Jan De Hennin, 10. — : Mertens, 5.— ; J. Van Braekel, 100.— ; 
Cath. J. Roskes-Dirksen, 40.— ; Doris Fall, 10.— ; Longa Jef, 10.— ; 
Piet, 20.— ; Mart, 10.— ; Jan, 10.— ; entute : 215.— frankoj.



D IV ER SA ĴO J.

— Por Joris De Leeuw, nur kulpa je ĉi tio, ke li postulas 
sian kompletan Flandran rajton en la Belga armeo, la Militaudit- 
oro en Lieĝo, laŭ instrukcio de la Ĉefaŭditoro en Bruselo, petis unu 
monaton de enkarcerigo. La Militjuĝistaro en Lieĝo kondamnis lin 
je 3 1/2 monatoj de enkarcerigo...

Ebriaj serĝentoj pénétras en la artilerian kazernon en Bruĝo, 
akompanataj de la 15-jara Margeriet D., kunprenas ŝin kaj faras 
kun ŝi, kun ŝia konsento, nenomeblajn agojn. La fakto estas pruvita. 
La Ŝtata Kulpiganto elparolas severan akuzadon. La Militjuĝistaro 
deklaras la tri serĝentojn senkulpaj..

Jen Belga justeco !
— La Belga Penklubo estis disigata je Flandra kaj Valona klubo.
Ankaü la Flandraj arhitektoj havas nun propran organizaĵon.
— La 9-an. de Septembro je la 8-a. vespere okazos en Ber- 

gen-op-Zoom esperanta propagandvespero. S-ino Isbrücker el Hago 
parolados pri la sukceso de la Ce-metodo ; plie parolados S-ro Ce mem 
kaj donos la unuan lecionon.

Jen okazo, kiun kelkaj Antverpenaj samideanoj certe volos kapti, 
por audi S-ron Ce, kiu rikoltis per sia metodo riĉajn fruktojn.

Bibliografio.
ILI. Originale verkis: Léon Bergiers ; kun portreto de la aü- 

toro, antaüparolo de Dimitriv Snejko kaj ilustrajoj originalaj de Lu
cien Gilles. Eldonis : Simacieca Asocio Tutmonda, Eldona Koopérati- 
vo, Leipzig. 86 paĝoj ; 17x211/2 cm. Prezo: 10 fr. (2 belgoj).

La libro enhavas dek novelojn, kiujn oni facile povas disigi je 
du grupoj : realisma kaj ekspresionisma. En la unuaj noveloj, ek- 
zemple en „Nigra Kermeso” , oni sentas la influon de la Franc-belga 
verkisto Eekhoud. La aliaj estas tendencaj, kies celo estas kompren- 
igi al la laboristaro sian „klasdevon” ; ili estas laü literatura vidpunk- 
to la plej bonaj el la libro.

Bergiers posedas la arton kondensigi je kelkaj linioj, je kelkaj 
paĝoj tutan okazintajon. tutan romanon. Nur la tendenco tro dike 
kuŝas sur lia prozo, kiu generale estas tre flua. Li ankaü estas tro 
ema por pentri la ombrajn flankojn de la vivo kaj senskrupule eĉ 
pritraktas la seksan en ĝi. La aĉetontoj de lia libro do scias kian 
varon ili ricevos por sia mono.

„Léon Bergiers, diras Dimitriv Snejko, deklaras pri amasa arto 
kaj (ni konsentas pri tio, red.) liaj nun prezentataj verkoj — praktike
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efektivigas liant deklaron.” En ĉi tiu recenzo ni kompreneble ne ha- 
vas la necesan lokon por diskuti pri la „amasa" arto de Léon Ber- 
giers. Ni nur diru nun kiel Plato, ke „la arto ne estas la servistino 
de la amaso.”

Por la ilustraĵoj de Lucien Gilles ni havas nur laüdon : mirinde 
estas, kiajn efikojn li sorĉas nur per nigro sur blanko.

Konklude : „Ili” estas libro kiun ni rekomendas senrezerve al 
niaj klasbatalantaj samideanoj.

Jan van Schoor

Er was eens ’n Leeuw in het Belgische leger... Eldonis: 
Algemeen Vlaamsch-Nationaal Jeugdsecretariaat, Frankrijklei, 8, Ant
werpen. 128 paĝoj : 14 x 21 cm. Prezo: 5 fr.

Niaj legantoj scias, ke juna Flandra soldato, Joris De Leeuw, 
nepre rifuzis obéi Francajn ordonojn. La libreto estas preskaŭ eks- 
kluzive kompilita per notoj, kiujn De Leeuw mem faris. Simple kaj 
sincere li notis la faktojn kaj kun la multaj kaj longaj leteroj, kiujn 
li sendis al familio kaj amikoj, tiuj notoj formas unikan rakonton, 
fluan kaj kernan, seriozan kaj bonhumoran, veran kaj krom tio inst- 
ruan. Ciuj Flandroj devas ĝin posedi.

Het Geval Borms en zijn beteekenis voor Nederland de
Mr. W. J. L. Van Es. Eldonis: Uitgeverij Regenboog. Van Dael- 
straat, 51, Borgerhout, Antwerpen. 52 paĝoj ; 13 x 20 cm. Prezo: 
nemontrita.

Geriadurig Esperantek — Brezonek. Esperanto — Bretona 
Vor.areto. Verkis Roparz Hemon. Eldonis: Gwalarn, Brest. 32 
paĝoj ; 14 x 20 cm. Prezo: nemontrita.

En „Breiz Atao”, la organo de la Bretonaj autonomistoj, 
Roparz Hemon jam pli ol unufoje montris al siaj samlandanoj la 
utilecon de Esperanto por la diskonigo de sia batalo por mem- 
stareco en la eksterlando. Esperanto en la Bretonaj rondoj, same 
kiel ce ni, havas ankaŭ kontradulojn, sed ilin certe fine konvinkos 
la Bretonaj esperantistoj per rezultplena laboro.

Por disvastigi Esperanton en Bretonujo Roparz Hemon verkis 
Esperanto-Bretonan vortareton ; estas la libro 2-a. de la „Inter- 
nacia Kelta Biblioteka".

Kompreneble ĝi estas destinita por la Bretonoj. sed por ne- 
Bretonoj, kiuj volas, havigi al si ideon pri la Bretona lingvo, ĝi 
ankaŭ estas tre interesa.

„Kaj cio restas penso sed ne faro." Pri interkompreno kajhom- 
ara frateco. Originale verkis Lakshmiswar Simha. Eldonis : Eldona 
Societo Esperanto, Stockho'm. lópagoj; 13x19 1/2 cm. Prezo : 50 oeroj.
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Grandan Sukceson
havas la „K A N T A R O  E S P E R A N T IS T A ” , (ko-

0

lektita de Juul Karnas) eldono de N O V A  BI- 
B LIO T E K O , kaj enhavanta 111 kantojn(112 paĝa).

- iu Samideano 
iu Biblioteko 

G R U P O
DEVUS Ĝ1N POSEDI.

Mendu tuj ĉe la eldonisto

II. VAN DER MAST
V L A G S T R A A T ,  9

ANTWERPEN
La prezo nur estas 6 frankoj kaj oni estas petata pagi 
je poŝtĉekkonto n° 209852 ĉe la mendo por eviti la enspez- 
kostojn. Aldonu 0,25 fr. por sendkostoj.

Rabaton por revendistoj kaj grupoj po almenaù J5 ekzempleroj.

P lesejc CENTRAL
L A N G E  K I E V I T S T R A A T ,

ANTWERPEN
T E L E F O N O  2 8 6 . 0 1

PRESAS ĈIAJN KOMERC-PAPEROJN KAJ REVUOJN

Speciale instalita por grandaj ekzemplernombroj

L Ü K S A  P R E S A D O

P r e s e j o  d e  F l a n d r a  E s p e r a n t i s t o



HUIS DE LEY
Driekoningenstr., 43. Berchem.

De Ley 6 Verschueren
C IT É

Nrs 143-144-145-146-147-179-
180-208-209

Groote keus in Vrouw-6 Manstoffen 
Zijde, Fluweel en Voedering.

LU OTA

PANNENHUIS
F erd . Jan ssen s

BEKEND VOOR ZIJN EXTRA DRANKEN

Zaal voor Maatschappijen.

KOUD BUFFET GOEDE BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo 
Esperantista.

Flandra Esperanto - Instituto
Gravinstraat, 32

BORGERHOUT- A N TW ERPEN

Poŝtĉekkonto 2427.03 

Presado-Eldonado'Librovendado 
Propagando - Instruado 

Petu niajn prezojn!

E SP E R A N T IST E N  ! 
BLIN D EN V R IEN D EN  !

ABONNEERT U
op het maandblad van het

Algemeen Blindenverbond 
van Vlaanderen

29, Rijselsche baan 
Antwerpen-West

Jaarlijksche bijdrage : 10, 30 of 100 frank
Postcheck : 195.224

Helpt daadwerkelijk de 
__________ Vlaamsche blinden.

PAUL KUTSUKIAN
Generala agento por la provincoj 

Antverpeno, Okcident-kaj Orient- 
Flandrujo de la aütomobiloj kaj 
ŝarĝveturiloj

R E O
Generala agento por la provinco 

Antverpeno de la tirveturiloj
I N  T  E  R  N  A  T H )  N  A  L

TELEFO N O J : 916.48 - 985.15 
Laborejo kaj Ekspozicia salono :

Belgiëlei, 149, ANTW ERPEN

Een Ie. JA A R G A N G  van

„Flandra Esperantisto”
bevat een 

volledige kursus

ESPERANTO 
door ZELFONDERRICHT
en is verkrijgbaar tegen 10.—fr. 
bij de administratie van het blad.
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